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OS DINOSSAUROS DE RORAIMA 
(OU A SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA E DA TÉCNICA DE BRUNO LATOUR)* 

o que fazia Bruno Latour, sociólogo da ciênc ia e da técnica, passandó 
pelo Rio de Janeiro em 1991 a caminho de Boa V ista, Roraima? A resposta 
surge agora em um volume formado por vários ensa ios sobre, entre outras 
coisas, cintos de segurança, hi stórias em quadrinhos, molas de porta , chavei
ros , dinossauros, anjos, pinturas medievais, capita li smo selvagem e, como 
para solucionar o enigma, uma curiosíssima chave encontrada em um subúr
bio antigo de Berlim, que dá nome ao li vro I . Escrito em estil o leve, cheio de 
fotografias e desenhos, a coleção de textos reunida nesse liv ro confirma o 
lugar de Latour como um dos autores mais ori gi nais e criati vos da nova 
sociologia da ciênc ia, que vem procurando superar, a meu ver com grande 
sucesso, os antigos dilemas que opunham o mundo soc ial ao mundo da técni
ca e da ciência, assim como a razão cien tífica à razão prática. Ao final, no 
que tal vez seja a sua contribuição mais inovadora, embora incipiente, Latom 
enfrenta outro d il ema de importânci a central , o que opõe, e muitas vezes 
confunde, o pensamento religioso e o pensamento racional e científico. 

Em Roraima, Latour participa de um trabalho de botânicos, pedólogos 
e geógrafos franceses e bras il eiros que tratam de entender como se dá a intera
ção entre a savana e a floresta em uma região em que os dois ambientes se 
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encontram. É a savana que avança sobre a fl oresta ou , ao contrário, é a f loresta 
que avança sobre a savana? É isso que interessava aos pesqui sadores, mas não 
ao soc iólogo, que, anos antes, havia inaugurado a tradição, tantas vezes repeti
da depois, de acompanhar o traba lho dos cientistas com os mesmos olhos que 
os antropólogos acompanhavam a vida dos indígenas, em um esforço de cons
truir uma in terpretação da realidade que pudesse ir além dos mitos e represen
tações correntes, seja dos pesqui sadores, seja dos pesqui sados2 A "antropolo
gia da ciência" aj udou a romper as barreiras que tanto a epistemologia quanto 
a sociologia tradicionais hav iam eri gido entre o mundo soc ial , carregado de 
valores, conflitos, ideologias, mitos e imprec isões, e o mundo da ciência, idea
li zado como O reino da lógica, da razão, da técnica e da eficiência'. Vista nos 
seus quefazeres cotidianos, a pesqui sa científica não seria mais nem menos 
"rac ional" do que qualquer outra at ividade humana. Os conhecimentos obtidos 
não derivam de uma lógica ou razão atempora is, nem de general izações e abs
trações obtidas diretamente da observação sistemáti ca dos fato s. E les su rgem 
como construções provisóri as e tentat ivas, desenvolvidas em um processo gra
dual de dec isões oportunistas, negociações e, em muitos casos, a impos ição 
dos pontos de vista de uns sobre os demais. Latour, no entanto, não acompa
nha até o fin al essa desconstrução da ciência e da tecnolog ia, utili zada muit as 
vezes como munição no suposto conll ito entre o human ismo e a técnica e que 
corre o ri sco de desembocar em um niilismo e um relati vismo generali zados. 
O conhecimento científico e a técnica não são nem produtos uni ve rsai s da 
razão e da lógica, como querem os epistemólogos e como sustentam muitos 
cienti stas, nem o simples mascaramento de convicções irremed iavel mente 
locais, contingentes e efêmeras. O erro comum a essas duas concepções seri a 
seu absoluti smo. Existem diferenças entre essas duas formas de conhec imento, 
m as são d ife re nças re lati vas . O encontro da sava na co m a floresta em 
Rora ima, documentado pela "montagem fotofi losófica" que Latour nos apre
senta, é também uma oportunidade para descrever, e tratar de entender melhor, 
o encontro do conhec imento de sentido comum, cotidi ano, irremediavelme nte 
localizado e qualitati vo, com o conheci mento científi co e técni co. 

A primeira fotografia desse e nsai04 é de um po nto de e ncontro da 
sav ana com a flores ta - s ituação úni ca, p e rdida nas profundezas de 
Roraima, longe dos homens e da civ ilização. A última fotografia é do pes
qui sador em seu escritório escrevendo em seu notebook um artigo sobre os 
resultados da pesquisa, baseado em um gráfico que resume, em uma pág ina, 

2. Bruno Latour eSteve Woolgar, La Vie de !u!Jo}'({lOire, Paris, La Découverte. 1988 . 
3. "Antropologia" o u "sociologia''') Latour usa os dois termos indiferentemente. É provável 

que o termo "antropologia" se re tira ao método da observação participante "de pequenos gru 
pos e soc iedades, enquan to "sociologia" se refere principalmente ao tipo de in terp retação 
que é oferec ida para os processos estudados . 

4. "Le ' Pédofil' de Boa Vis ta: Montage photo-philosophique", pp. 17 1-225. 
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toda a riqueza e variedade da botânica e do solo da região pesqui sada, em 
termos que possam se r entendidos universalmente pelos interessados nos 
problemas de transição e transformação ambientaiss. Entre os dois extremos, 
uma fotografia crucial , a do pesquisador que pega um pedaço de terra com 
uma mão e com a outra o coloca em uma caixa quadricu lada que class ifica as 
amostras do so lo por sua posição e profundidade. É isso, di z Latour, o que 
s ignifica abstrair: transformar um objeto concreto, úni co, local e insubstituí
vel em um elemento de um conj unto maior, dentro de uma c lass ificação por 
co res e posições. Em f ilosofia da ciê ncia, observa ele, a mão direita ignora o 
que faz a mão esquerda, mas a observação antropológ ica desfaz esse misté
rio: o pesquisador não vai de um so lo particular a uma Idéia ou conceito abs
trato de solo, mas de um pedaço de terra contínuo e multíplice a uma cor di s
creta em um conjunto geométrico codificado por uma absc issa e uma ordena
da. É por sucess ivas transformações como essas que o conhecimento c ientífi
co avança. O que é local , particular, material , múltiplo e contínuo vai per
dendo especificidade ao ser comparado, estandardizado, ca lcul ado , .transfor
mado em tex to, comuni cado, uni versali zado . É um processo duplo de redu
ção, a floresta e a savana que agora cabem em um artigo científico, e de 
ampliação, uma realidade local e irrepetível que agora faz parte de um uni
verso amplo de conhec imentos e relações . 

Qual é o propósito desse tipo de atividade? Por que algumas soc ieda
des, grupos e pessoas se dedicam de fOlllla intensa ao desenvolvimento das 
c iências e das técnicas, enquanto outras não o fazem? E em que consi ste, afi
nai, sua diferença em relação a outras formas de conhec imento? 

Aqui Latour de ixa para trás o terreno j á perco rrido da soc io log ia da 
c iê ncia e parte para formu lações mais originais e próprias e também mais 
tateantes . A transição entre a pintura medieval, representando o sagrado , e 
um novo tipo de pintura realista que surge com o Renascimento, representan
do homens de ciência, comerciantes e políti cos (o ponto de partida é o qua
dro "Os Embaixadores" , de Holbein, do acervo da National Gallery, datado 
de 1533), permite explorar essas diferenças6 . A pintura sagrada, reli giosa, é 
uma das tantas formas de levar às pessoas um conhecimento específi co de 
algo que está di stante, ou seja, a verdade reli giosa e div ina. Os embaixado
res, pintados com seus instrumentos de viagem e conhecime nto do espaço 
fís ico (instrume ntos de cartografia, cosmografia, topografi a), apontam para 
uma outra form a de trazer conhec imentos longínquos sobre terras e mundos 
distantes para o aq ui e agora. Aqui cessa, no en tanto , a semelhança. Porque a 
mensagem reli g iosa não busca transmitir um conhecimento específico , fac-

5. A conclusão da pesquisa, para os interessados, é que é a tl oreSIa -que avança, graças às 
minhocas que vão transfo rmando o solo arenoso da savana em um so lo argiloso-arenoso, 
mais propício ii vegetação densa. 

6. "Les Anges ne 1'ont pas de bons instrulllents sc ientifiques", pp. 226-252. 
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tual , e sim es timul ar, em cada pessoa, um contato pessoal e íntimo com uma 
experiência própria e irred utível. A pintura religiosa, as igrej as, as proc is 
sões , os rituais, os lugares sagrados, as apari ções dos santos e dos anjos, 
todas essas manifestações são "reapresentações" de experiências que se mul
tipli cam e se reproduzem infinitamente, cada vez de um a outra forma, cada 
qual com seu própri o conteúdo. É o mensageiro, mais do que a mensagem, 
que importa; os anj os e profetas valem pe lo que são, muito mais do que pelo 
que dizem, e se expressam em uma linguagem cifrada que cabe a cada um 
en tender e interpretar e que não corresponde a nenhum a realidade concreta 
que se pretenda comunicar. 

O modo de conhec imento técnico e científico é diferente. Aqui , o 
que importa é a transmi ssão de conhec imen tos específicos e locais por meio 
de uma grande rede de med iações, de tal maneira que seja poss ível repre
sentar, de forma fidedigna, um a realid ade longínqua ou uma experi ênc ia 
inusitada: prever um eclipse, registrar em um mapa um roteiro de viagem, 
produ zir artefatos de form a consistente e estável. A pessoa do com unicador 
não tem maior importância. Em vez de uma lógica da proc issão, uma lóg ica 
de rede. Os mesmos conteúdos são transmitidos por sucess ivas transforma
ções, os conhecimentos se acumul am e se concentram em "centros de cá lcu
lo" que os organizam, compatib ili zam e condic ionam a busca de novas 
informações. A construção dessas grandes redes de conhecimento c infor
mações depende da construção de "objetos" técni cos e c ientíf icos que con
sol idam informações, procedimentos e expe ri ênc ias em conce itos, equipa
mentos, instrumentos e teori as que, uma vez estabilizados, passam a fun cio
nar como "caixas-p retas", unidades aparentemente simples e independentes 
que se incorporam a processos de genera li zação , cálculo e integ ração de 
in formações ainda maiores. 

Latour nos di z algo sobre as razões pelas quais essas grandes redes de 
conhecimento se desenvolvem. Em um de seus primeiros trabalhos , sobre 
Louis Pasteur e o mo vimento hi gieni sta, ele alaca a noção usual de uma 
seqüência que vai de uma teoria abstrata, sobre a natureza das infecções, a 
uma realidade complexa e ampla que foi o movimento hig ieni sta7. Na di spu
ta pela consolidação do movimento pasteuri ano, o movimento higieni sta roi 
reduzido aos seguidores de Pasteur, es tes à pessoa do cienti sta e daí, final
mente, aos "fundamentos teóricos" de suas idéias. Esse processo culmina 
com a frase, encontrada nos li vros escolares e em tantas outras partes, sobre 
a "revo lução introduzida na medic ina, biologia e higiene pelos trabalhos de 
Loui s Pasteur" . É o mesmo erro, diz Latour, que explicar as guerras napoleô
nicas pelo gênio militar de Napoleão , ou sua derrota pelas eSlratég ias de 
Kutusov, explicações que Tolstói tratou de desmontar em GUÍ!!'ra e Paz. Não 
se trata de negar a importância de Pasteur, Napoleão ou Kutusov, mas de 

7. Les Microbes: Gua re el Paix, suivi de IrréduCliolls, Pari s, A. M. Métailié, 1984. 
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mostrar como suas at ividades faz iam parte de um conjunto de relação ele for
ças e in fl uênc ias muito mais amplo e complexo, cuja compreensão é essen
c ia l para que o trabalho dessas personalidades também faça sentido, a lém 
elos mitos e s impli f icações construídos pela história. 

Em um li vro pos terior8, Latour fala da tendência ao estabelecimento de 
graneles redes de contro le ela informação e do poeler da "tecnoc iênc ia" moder
na, que teria as mesmas raízes que o cap ita li smo e a racio nal ização do mundo. 
É uma explicação de fo rte conteúdo weber iano, à qual se acrescenta uma 
visão autori tári a e hierárquica elas soc iedaeles modernas. A "tec nociênc ia" 
ordena as pessoas, os an imais, os objetos, os artefatos e os conceitos em reeles 
cada vez mais abrangentes e centrali zadas, que permitem que seja possível, a 
quem está no centro, ir e voltar com grande eficiência e ve locidade à periferia, 
mas condena quem está na periferia a se acomodar a paelrões de comporta
mento e conhec imento caela vez mais complexos, distantes e inacessíve is. 

"Retrato de um Biólogo como Capital ista Selvagem"9, um elos capítu
los do li vro atual , confi rma esse pano de fu nel o weberi ano, quase marxista . O 
exame deta lhado da estratégia profissional de um biólogo ele renome, obt ielo 
por meio de entrevistas, mostra que toda a sua atuação, na escolha de temas 
ele pesquisa, nas mudanças ele loca is ele trabalho, na relação com superiores e 
subordi nados, obedece a uma lóg ica dom inada não pela busca da verdade, 
mas pela competição, maximização de oportunidaeles, ac umulação ele credi 
bilidade c ientífica, obtenção de fundos , redução de riscos , exploração do tra
balho de assistentes e colaboradores. Nas vésperas ele um congresso científi 
co, o pesquisador pensa em sua estratégia para vencer os concorrentes, não 
abrir flancos ao ataque e firm ar sua posição 1o Tal como o cap itali sta puri ta
no de Weber, que não se in teressava pe lo uso dos frutos da riqueza e s im 
pe la sua maximização, o cienti sta ele Latour tampouco se in teressa _pelo con
teúdo do que faz, mudando de tema e de objeto sempre que outros investi
mentos in te lectua is e profissionais pareçam mai s rentáveis. A acumul ação de 
conhec imentos que resulta do trabalho do cient ista não é mais do que um 
subproduto de a lgo mais fundamental, a acumu lação de instrumentos sem 
valor de uso, que servem para aumentar cada vez mais o poder do investidor. 
Não é que o capital cien tífi co, na forma de prestígio e credibilidade, se pare
ça ao capital monetário ou que o "espírito do capita li smo" infl uenc ie o "espí
rito c ientífico". Não, diz Latour, trata-se exatamente do mesmo fen ômeno, o 
mesmo capitalismo, fruto da mesma revolução. 

Não há como deixar de ler essa aná li se do cientista e do papel da 
ciência e da tecnologia mode rnas como uma crítica. A esses elementos 

8. Sciell ce iII Acrioll: HolV ro FoI/o, ,, Sciellrisrs lllld ElIgilleers rhr()lIgh Sociery, Harvard 
Univers ity Press , 1987. 

9. Porrrair d'lIl1 bio!ogisre ell capira!isre sallvage , pp. 100-129. 
10. "L ' Angoisse clu conférencier, le soi r, dans son hote l", pp . 79-82. 
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Latour acrescenta um outro, a mi stificação que o c ie nti s ta e o tecnólogo 
fazem na natureza de seu trabalho. Os cientistas e tecnólogos escondem os 
rastros de seu trabalho, as te ntativas e erros, os caminhos percorridos e aban
donados, as di sputas pela hegemonia na consagração de determinadas inter
pretações e alternativas so bre as demais, enfim, a natureza essenc ialmente 
soc ial de seu trabalho, e apresentam seus produtos acabados como necessá
rios e definiti vos. Para ilustrar esse ponto , Latour conta a fábu la de um soció
logo da ciência que sonhou que tinha como projeto descobrir quem nasceu 
primeiro , o realsauro, o c ie ntossauro ou o popsa uro II. OS paleontólogos 
diziam que a questão era absurda, que o mais antigo era obviamente o real 
sauro , que tinha milhões de anos , enquanto o cientossauro só havia começa
do a se desenvolver nos últimos cento e cinqüenta anos . Não adiantava o 
soc iólogo mostrar que, cada vez que o cientossauro se transformava, com 
novos dados e teorias, o realsauro também mudava, ficando óbv ia a prece
dência do prime iro sobre o segu ndo. Ao fina l, frustrado e desmoralizado 
pelos paleontólogos, o soció logo resolve estudar o popsauro , tal como apare
c ia no cinema, nas hi stórias em quadrinhos e nos programas de te levisão, e 
conclui que, em gran de pa rte, era o popsauro que determinava as característi
cas do realsauro . Antes de esc rever seu trabalho, que s ign if icaria, sem dú vi
da, o fim de sua reputação c ientífica, o soc iólogo acordou. 

Apesar dessas c ríticas, Bruno Latour se define como um "amante 
das ciências" (LIli Cll1lafeu r de sciences) e não se alinha com os irracionali s
tas e niili stas do descons trutivi smo. Ainda que e le não explicite, parece 
c laro que sua soc iolog ia da c iênc ia e o relati vismo que defende não são um 
ataq ue à ciência e à tecnologia, mas buscam revela r e recuperar a natureza 
humana da atividade científi ca da mesma maneira que sua fascinação pelos 
objetos tecnológicos do co tidiano mostra um lado mai s democrático da tec
nolo g ia, qu e não é necessari amente pri vil ég io dos grandes s istemas científi
cos e tecnológ icos, mas es tá ao alcance e de fato impregna o cotidiano de 
cada um de nós, ajudando a dar forma e tornar me nos árdua nossa vida em 
sociedade. O c into de segurança , a mola das portas, os c ha ve iros, todos 
esses objetos téc ni cos da vida cotidiana são anali sados para mostrar a natu
reza intrinsecamente soc ia l desses instrumentos. O exemplo mais acabado é 
o da chave de Berlim , s imétrica, com um ferrolho em cada ponta. Só é pos
s íve l entender esse es tranho objeto, mostra-nos Latour , se conseguimos 
e nte nder também a soc iedade para a qual ele foi desenhado. Colocado no 
portão de entrada de uma vila , ele faz com que as pessoas sempre tenham 
que trancar a porta quando passam , durante a noite, ou tenham de mantê- Ia 
des trancada durante o di a, co nforme a pos ição de um a outra fechadura 
manejada pelo porte iro. E le regula e compatibili za, ass im , o ~omportamen
to de muitas pessoas que têm de viver em comum, que não podem dispor de 

II. "Trais petits dinosaures oul e cuuchelllur d'un sociologue", pp. 130- 142. 
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um guarda permanente na entrada da vil a e detêm cerlos hábitos de c ircul a
ção social. Tal como a mola da porta, que também substitui o porteiro, ou a 
necess idade de todos se lembrarem de fechar a porta em tempos de inverno, 
para reter o calor ou para manter o ambiente re frigerado no verão ... 

Faltam muitas coisas, no en tanto, para que o quadro que Latour nos 
oferece da c iênc ia e da tecnologia modernas se compl ete. Não há nenhuma 
discussão sobre as semelhanças, diferenças e relações entre os artefatos 
tecnológicos do co tidiano , que existem de uma forma ou de outra em todas 
as sociedades, c os grandes sistemas c ientífi co- tecnológ icos das sociedades 
modernas, que Latam vincul a, como Weber, à " rac ionali zação" trazida 
pe lo capitali smo. Estari a ele defendendo, implicitamen te, uma tecnologia 
"doce", "apropriada", que viesse a substituir os grandes sistemas c ientífi
cos e tecnológicos ? Também não ex iste nenhuma referên c ia às c iências 
soc iais . Es ta é, na realidade, uma caracterís ti ca geral da nova sociologia da 
c iência , que, ao contrári o dos pos iti vistas do passado, que queriam que as 
c iê nci as soc ia is fossem tão hard qu anto as c iên c ias naturai s, prefe rem 
defender a tese oposta, ou seja, a de que as ciências naturais são tão saf! 
quanto as c iênc ias do homem. Os grandes sistemas téc nico-c ientíficos des
c ri tos por Latom, no entanto , se não são tão hard em sua estrutura lóg ica e 
rac ion al quanto nos querem fazer crer os cienti stas e tecnólogos, são certa
mente du ros pela abrangênc ia , con sis tência e estabilidade das grandes 
redes de conceitos, arte fatos e comportamentos que conseguem estabe le
cer, coi sa que as c iências sociais não conseguem fazer, a não ser ocasional 
mente e em um sentido completamente dis tinto, como ideolog ia ou visão 
de mundo. 

Se as c iênc ias soc iai s fossem só isso, no entanto, e las não seriam 
senão uma outra forma de conhecimento rel igioso. Ao distinguir o conheci 
mento re ligioso, a "procissão", conduzida por anjos e profetas, do científico e 
técn ico , a "rede", arti culada por in strumentos con so lidados e previsívei s, 
Latour aponta para doi s tipos puros de conhec imento separados pelos séculos 
e que, no entanto, como ele mesmo mostra, acabam se misturando. Os missio
nários jesuítas, na China, deveri am rezar a missa em latim ou em chinês? Ao 
optar, nessa "querela dos ritos", pelo lati m, a Igreja católica, na interpretação 
de Latour, teri a buscado dar aos rituais religiosos um caráter: técnico e cientí
fico, de instrumento, abandonando, imp li citamente, sua vocação pastoral e 
mística. Atacada pelas he resias, pelo protestanti smo e pel o cientificismo 
agnósti co , a Igreja co loca em segundo plano a conversão das al mas, es timul a
da pelo profetismo, e defende a fidelidade a uma realidade empírica específi
ca, a verdade de seus dogmas . Daí a rigidez dos rituais, a complex idade do 
direito canónico, dos tribunais e dos processos ecles iásticos, 

Essa capitulação implícita tem sua contrapartida na sacrali zação da 
c iência e da tecnologi a, que oculta as medi ações entre as experiências con
cretas e as generalizações e abstrações e apresenta suas conc lusões como a 
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própria verdade "descoberta"12. Dessa forma, doi s tipos fundamentais de 
experiência humana , o da convicção religiosa e o da experi ência prática da 
construção do conhecimento empírico, mascaram-se. "Nós não compreende
mos mais a religião", diz Latour ao final de seu livro, "porque deixamos tam
bém de entender as ciências , e os próprios re li giosos, transformados em cien
ti stas, aceitaram a humilhação de tomar como uma crença aquilo que circul a
va, até então, como uma proc issão" . 

Pareceri a que Latour não atr ibui nenhum valor às crenças, que postu
lam transcendências que seri am, em última anál ise, mi stificações. É possível 
que as ciências sociai s, ao tratarem de combinar a continuidade das tradições 
intel ec tuais e interpretativas , típi cas dos testemunhos dos anjos, com o 
conhecimento instrumental izado e técnico das c iênc ias naturai s, acabem esti
mul ando a crença s imul tânea nos dois tipos de tran scendênc ia, reunindo, 
assim, o pior de doi s mundos, o da rel igião rotini zada e burocrática e o da 
ciênc ia mistificada e hipostas iada. 

Essa conclusão, no entanto , não é necessária, ass im como não é 
necessária a oposição drás tica que Latour parece estabelecer entre a crença e 
a compreensão, ou entendimento. Outros soc iólogos da ciência j á deixaram 
claro que o conhecimen to científico e técnico ocorre sempre em um contex to 
de trad ições de pensamento e de trabalho, autoridades que contro lam as fron
teiras do legítimo e do ilegítimo e crenças e consensos descritos algumas 
vezes como "paradigmas" e outras como o "componente tácito" do conhec i
mento l3 . No outro extremo, as religiões , mesmo no passado, sempre ti veram 
um papel de exp li cação e mesmo de manipulação empírica do mundo, por 
meio dos rituai s, da mag ia e dos tabus , cuja eficiência nem sempre foi infe
rior a muitos dos procedimentos técnicos propostos pela c iência e pela tecno-

12 . Anali sando uma foto difund ida pelo Insti tuto Psico lógico Francês, Latour protesta contra a 

imagem da ciência que e la projeta: " Ivlême si I'on peut appréc ier que la sc ie nce soit un e 
fe mme à grandes ail es qui souIeve délicate ment les vo i1es de la vérité - au li eu du l11âle 
habit ue i violant ses secrets -, ii es t difficile de croi re que la vérité so rte nue de ses rencon

tres avec les savants. 11 se mble que les chercheurs ai ment plutôt la vérité chaudel11ent vêtue, 
délicatement vo il ée par les instruments mê mes qui la réve lent" ("Le Travail de I' image ou 
I' intelligence savante distribuée", p. 154). 

13. Os textos cláss icos a esse respeito são os de Michael Polanyi , PersIJII.lIl KIIOI vledge: 

TOIvards li Plls/-cri/ieal PliiIIlSlIl'li)' , London, Routledge & Kegan Paul , 1962, e de Tho mas 

S. Kuhn , The S/rtlc/ure II!' Seien/if/e RevIJlulillllS, Chi cago, University 0 1' Chicago Press, 

1970 (2.' cd. ampliada). Os economistas descobri ra m, mais recentemente, a importâ ncia 
es tratégica do conhecimcnto tácito como pré-condição e pano de fundo de qua lquer mivida
de c ientífi ca e tecnológica s uste nt ada. Ver, e ntre outros, A. Abra mo vitz, "Catching up, 

Forgi ng ahead and Falli ng behind", lIlI/mal IIf EellJ1l1l11ic HislOry, 46(2): 386-406, jun. 
1986; R. Nelson e G. Wright, "The Ri se and Fali of Ameri can Technolbgical Leacle rship: 
The Postwar Era in Historica l Perspecti ve", }II/lmal II( ECOIIOlIÚC Lilenll iu·e. XXX: 1931-

1964, clez. 1992; e Pau l David, KIIII lVledge, Prlll'erry alld lhe Sys lelll D )' lIlIlIIies II!' 

TeclinlllllgiCilI CIIIIlIge. pa per pre pared for the World Bank Annua l Confere nce on 
Development Economics, Washington, abr.-maio 1992. 
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logia. Em outras palavras, redes e procissões, crença e compreensão não são 
formas absolutamente opostas de conhecimento, mas aspectos diferentes de 
um mesmo processo de transmissão e retransmissão de imagens e informa
ções, da mesma forma que o conhecimento de sentido comum, as ciências 
sociais e as naturais , em suas di versas versões, são manifestações diferentes 
desse mesmo processo. 

Isso não significa, é claro, que religião, ciência, alta tecnologia, tecno
logias do cotidiano, ciências sociais , ciências naturai s, crença e magia sejam 
tudo a mesma coisa. O que a nova sociologia do conhecimento fa z, ao expli
citar a base comum de todas essas formas de conhecimento e estruturação da 
realidade, é criar as condições para que suas diferenças e semelhanças apare
çam com clareza, li vres das mistificações e impostações com que cada qual 
trata de se defender das demais. É esta, acredito, a grande contribuição de 
Bruno Latour, em mais esse livro brilhante e sugestivo, que tem de ser lido 
para ser verdadeiramente apreciado. 




